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П Р О Т О К О Л  №5/  13.09. 2019 ГОД.

Днес, 13. 09.2019 год в конферентната зала на училището от 16:00 часа се състоя заседание 
на Обществения съвет

Присъстват:

1. Сузана Терзиева -  родител на ученик от V клас, член на ОС
2. Елза Хасанова -  родител на ученик от VIII а клас, член на ОС,
3. Виолета Топова -  родител на ученик от IV б клас, член на ОС
4. Зейнеп Мейзинева -  представител на община Хаджидимово, член на ОС
5. Сълзета Зейнева -  председател на УН;
6. Асим Имамов -  председател на СО;
7. Мехмед Имамов -  директор на училището;
8. Калинка Гайтанинчева -  заместник-директор, УД;
9. Хюсеин Къдрев -  заместник-директор, АСД
10. Гюлфе Ариф -  председател на обществения съвет;

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и одобряване на Стратегията за развитието на училището и плана за
действие за учебната 2019/ 2020 година;

2. Обсъждане на Програмата за превенция на ранното напускане на учениците от училище 
и Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците рт уязвимите групи съгласно чл. 263ал. 1 т. 8 и т. 9 от ЗПУО;

3. Предложение на политики и мерки за подобряване качеството на образователния
процес;

4. Одобряване на актуализирания Етичен кодекс на общността
5. Организационни

По точка първа от дневния ред председателят на обществения съвет -  Гюлфие Ариф запозна 
присъстващите със Стратегията за развитието на училището и плана за действие за учебната 2019/ 
2020 година

След обсъждане на Стратегията и плана за действие се взе следното решение:

Решение № 7 от 13.09.2019 год

На основание чл. 269 ал. 1 т. 1 от ЗПУО и чл. 16 ал 1 т. 1 от Правилника за създаване, устройство 
и дейността на обществените съвети към училищата общественият съвет взе следното решение:

Дава становище за одобряване на Стратегията за развитие на училището и плана за 
действие за учебната 2019/ 2020 година в СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. Абланица
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Гласували: „ За'1 -  10 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

По точка втора от дневния ред г-жа Калинка Гайтанинчева представи Програмата за 
превенция на ранното напускане на учениците от училище и Програмата за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи съгласно чл. 263ал. 1 т. 
8 и т. 9 от ЗПУО и прикани присъстващите да вземат отношение и дадат предложения по двете
програми.

Г-жа Гюлфе Ариф изказа мнението на членовете на обществения съвет, че програмите са 
целесъобразно подготвени и са изпълними за членовете на училищната общност, още повече, че в 
нашето училище ранно напускане на ученици няма, и че на всички ученици е предоставен равен
достъп до образованието на най-високо ниво.

По точка трета от дневния ред г-жа Гайтанинчева запозна присъстващите с отчета на 
комисията за самооценка на членовете на училищната общност, набелязаните политики и мерки 
за подобряване на качеството на образование и с отговорност заяви, че качеството на образование 
в училище всяка година се подобрява, имайки предвид въвеждането на иновативните методи на 
оценяване и разгръщането на иновацията във всички етапи на образование. Подобряването на 
условията на труд и обучение чрез въвеждането на новите технологии -  8 интерактивни дъски и 
работата по националните програми за по-добро усвояване на различните компетентности в 
класовете, работа с талантливи ученици и дейностите в групите за занимания по интереси са още 
едно доказателство за креативност, творчество и иновации в УВР.

По точка четвърта от дневния ред г-н Мехмед Имамов запозна присъстващите с новите 
акценти, залегнали в Етичния кодекс на общността, а именно -  Отговорностите на родителите и 
отговорностите на учениците пред членовете на училищната общност и обществеността. Всички 
присъстващи единодушна приеха предложенията за актуализиране на кодекса и взеха следното 
решение:

Решение № 8 от 13.09.2019 год

На основание чл. 269 ал. 1 т. 11 от ЗПУО и чл. 16 ал 1 т. 11 от Правилника за създаване, 
устройство и дейността на обществените съвети към училищата общественият съвет взе следното

решение:

Дава становище за одобряване на Актуализирания Етичен кодекс на общността в СУ „ Св.
П. Хилендарски“, с. Абланица

Гласували: „ За” -  10 човека, „ Против” -  0, „ Въздържали се” -  0 човека

В точка организационни председателят на обществения съвет благодари на всички 
присъстващи за изказаните мнения и предложения и отправи апел за отговорно отношение на
членовете на Обществения съвет при свикване на заседания. ♦

След изчерпване на точките от дневния ред Заседанието на обществения съвет беше 
закрито

Председател на обществения съвет:

/ Гюлфие Ариф/
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